
             
 
  
  

  وهو ما ليس جملة وال شبه جملة بل يكون كلمة واحدة قد تدل على المفرد أو المثنى أو الجمع.

               -   مثل : اإلفراد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم فى حالة ويكون مرفوعاً بالضمة �

  الطالبات محبوباٌت . -           الطالب سعداُء .          -        المتفوق محبوٌب .          

      المثنىفي حالة  ويكون مرفوعاً باأللف �

  .      خبر مرفوع باأللف ألنه مثنىجديدانمثل : الكتابان 

    جمع المذكر السالمفي حالة  ويكون مرفوعاً بالواو �

  نه جمع مذكر سالمخبر مرفوع بالواو أل     .محبوبون مثل : المتفوقون 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 الخبر المفرد

 فعلية خبر جملة خبر جملة اسمية

 الخبر الجملة 



  : خبر الجملة االسمية -أ
  وشروطه 

  ضمير( رابط) يعود على المبتدأ األول ويطابقه فى النوع والعدد  بالمبتدأالبد أن يتصل �
  سمية المكونة من المبتدأ الثاني وخبره فى محل رفع خبر للمبتدأ األول   وتكون الجملة اإل�

  ر يعود على االسم األول ] + خبر لالسـم الثانياسـم + [ اســم + ضمي   �
  ة                أوراقها كثيرالشجرة            مثال :

  
  إعرابها  الكلمة
  مبتدأ أول مرفوع وعالمة رفعه الضمة  الشجرة
  مبتدأ ثـاٍن مرفوع وعالمة رفعه الضمة  أوراق
  ضمير مبني في محل جر مضاف إليه  الهاء
  الثاني مرفوع وعالمة رفعه الضمةخبر للمبتدأ   كثيرة

والجملة االسمية ( أوراقها كثيرة ) المكونة من 
المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر للمبتدأ 

  األول
  

  

سم المبتدأ ضمير منفصل يعود عليه ثFم خبFر الضFمير .. فيكFون الضFمير وخبFره يقع بعد اإل أن�
  جملة اسمية في محل رفع خبر المبتدأ األول.

  اسـم + [ ضمير منفصل يعود على االسم األول ] + خبر للضمير   �
  :          العمل هــو الحياة                مثال 

            
  إعرابها  الكلمة
  مبتدأ أول مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  العمل
  ثانضمير منفصل مبنى فى محل رفع مبتدأ   هو

ير ) مرفوع وعالمة خبر للمبتدأ الثانى ( الضم  الحياة
  رفعه الضمة الظاهرة

والجملة االسمية ( هـــو الحياة ) المكونة من 
المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر للمبتدأ 

  األول
  

  
                                                

  
  
  
  



  خبر الجملة الفعلية  -ب 
مبتFدأ ويكFون مسFتتراً أو متصFالً ... وفعFل ويكون فى محل رفع والبد من ضمير رابFط يعFود علFى ال

  .وال يكون أمراً أبداً الجملة إما أن يكون ماضياً ، أو مضارعاً ، 

                           )الرابط ضمير مستترتقديره(هو)  (                القمر ينير ليال   - مثل :  
  القمر :/ مبتدأ مرفوع وعالمة رفعة الضمة الظاهرة 

  فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  ينير :
  والفاعل ضمير مستتر تقديره ( هو )          

  والجملة الفعلية "ينير" من الفعل والفاعل فى محل رفع خبر للمبتدأ " القمر"
  منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرةليال : ظرف زمان 

  
  بر شبه جملةخ - ج 

  ئتان هو ما ليس جملة وال مفرد وله هي

  

   

  
  
                         

                                                                     
  
  
  
  
  
                              

 جار ومجرور ظرف 

      يكون الخبر عبارة عن        
  حرف جر + اسم مجرور)(

يكون الخبر عبارة عن 
 )ظرف مكان أو زمان(

  النظافة من اإليمان
  النظافة : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة 

  من : حرف جر 
  اإليمان : اسم مجرور وعالمة جره الكسرة 

وشبه الجملة ( من الجار والمجرور ) فى محل 
 رفع خبر للمبتدأ 

  التلميذ أمام الفصل
  التلميذ : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة 

  أمام : ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة 
  الفصل : مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة 

ظرف المكان والمضاف اليه ) فى  وشبه الجملة  ( من
 محل رفع خبر للمبتدأ 



  
  
  
  
  

 ضع خبراً ظرفا في المكان الخالي: -١س
  ..............(أ) الكتاب .......................  (ب) الفاكهة ....................(ج) المدرس ...

  ضع خبراً جاراً ومجرورا في المكان الخالي. -٢س
  (أ) التالميذ ..................... (ب) الفالح .....................(ج) الثياب .................... 

  هات خبراً جملة اسمية لكل مبتدأ - ٣س 
  ......(ج) الشمس ..................... (ب) األسرة السعيدة ........(أ) الرياضة ............. 

  هات خبراً جملة فعلية لكل مبتدأ : -٤س
  (أ) الهرم األكبر ....................... (ب) األزهار ..................(ج) الطائرة .............. 
  عين المبتدأ والخبر ونوع الخبر فيما يأتي : - ٥س 
  (أ) العرب أمة واحدة.  
  ........... ، الخبر ......................... ، نوع الخبر ....................المبتدأ .......   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  تدريبات 

  



 مالحظات هامة:
 بت) –يبيت -كن)،(بات –يكون  -( كان- مر عمل الماضي من كان وأخواتهايعمل المضارع واأل

  (ليس) يالزم حالة الماضي فقط
 أي ضمير يتصل بكان أو أخواتها يعرب ضمير مبني في محل رفع اسم كان

  مثال:أصبحتم طالبا مجتهدين
  قد يكون اسم كان وأخواتها ضميرا مستترا

 

  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

  (ألنها ال تكتفي بمرفوعها ولكنها تحتاج إلى خبر) ناقصة أفعاالتسمى  كان وأخواتها:
ا وتغير الخبر ويصبح ـً فوع( ألنها تغير اسم المبتدأ فيصبح اسم كان ويظل مر ناسخةتسمى و

  ا)ــً خبركان ويصير منصوب
  خبرها  ويسمى  الخبر   وتنصب يسمى اسمها  و المبتدأ  ترفع  تدخل على الجملة االسمية

         جديًدا            الحذاء           كان                       : الحذاء      جديد مثال 
  

  (مبتدأ)     ( خبر)      
        

      

  
  

    
    

  
  

  
  

  
  
  

نصوب مخبر كان 
  وعالمة نصبه

 الفتحة 

  فعل ماض
 ناسخ ناقص 

اسم كان مرفوع 
  وعالمة رفعه 

 الضمة

  

 كان وأخواتها

 ما فتئ ) –ما انفك  –ما برح  -من أخوات كان أيضا(مازال



  

  
  
  

  كان الجو معتدال
 

  إعرابها  الكلمة
  فعل ماض ناسخ ناقص  كان

  اسم كان مرفوع وعالمة رفعه الضمة  الجو

  خبر كان منصوب وعالمة نصبه الفتحة  معتدال

 
 كان متفوقًا في دراسته

  إعرابها  الكلمة

  فعل ماض ناسخ ناقص ،اسم كان ضمير مستتر تقديره هو  كان

  خبر كان منصوب وعالمة نصبه الفتحة  اـًـ متفوق

  حرف جر  في

  دراسته
  اسم مجرور وعالمة جره الكسرة

  الهاء :ضمير مبني في محل جر مضاف إليه

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

 نموذج لإلعراب

  ) يعربان  جار ومجرور(  خواتهاأذا جاء بعد كان وإ
  )  نصب خبركان مقدم فى محل( 

  ) :  اسم كان مؤخربعدهما يعرب (     سم واإل
  "كان فى مصر حضارة عظيمة

 



  

  
  أكمل الجمل اآلتية بوضع الخبر المناسب لكان أو إحدى أخواتها مع الضبط بالشكل: -١س

                                           (أ) صار الكتاب ........               
  (ب) كان البحر ........                                                       
  (ج) أصبح العاَلم ........                                                     

                       (د) ليس الجو ........                                    
  أدخل كان أو إحدى أخواتها على الجمل اآلتية واضبط االسم والخبر بالشكل : -٢س

  (أ) ........ المصانع كثيرة.                                       
  (ب) أنتم معلمون مخلصون                                      
                                      (ج) ........ العلم نافع.        
  (د) ........ الجهل ضار.                                        
  (هـ) ........ الماء ثلج.                                      

                               (و) ........ الجو بارد.                                                                     
  أعرب ما يأتي : صار الطفل الصغير رجال كبيراً.    -٤س
  ....................................................صار :    

     ........................................................الطفل: 
  ..........................................................رجالً : 

  احذف كان وأخواتها من الجمل اآلتية ثم اضبطها بالشكل بعد الحذف:  -٥س   
                                      .......................................................ا.     ــً (أ) أصبح الورد متفتح 

                                      ......................................................ا.         ــً (ب) صار الماء ثلج
                                        .......................................................(ج) أمسى الطفُل نائًما.      
                                         .......................................................(د) ظلت الحرارةُ مرتفعةً.   

                                   ...............................................(هـ) أضحى القطاران مسرعين.    
                                        ....................................................(و) كان المتفوقون فائزين.   

  اجعل هذه الجمل لغير الواحد وغير ما يلزم: ٦س
  اـً ظل الالعب المدافع نشيط - ١

...........................................................................................  
  ا ــً صار التلميذ متفوق - ٢

............................................................................................  
  اكان الكتاب جديدً  - ٣

.............................................................................................  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تدريبات

تم تحمیل المذكرة من موقع مذكرات جاھزة للطباعة



  

  

  
  أصبح منصوب وعالمة نصبه الفتحة     (خبر مفرد)ا): خبر ــً (قوي        .اــًـقوي*أصبح الجيش 
 (محبوبين):خبر ليس منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه جمع مذكر سالم     .محبوبين*ليس المهملون 

  (جديدين): خبر ظل منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مثني  (خبر مفرد)       جديدين.*ظل الكتابان 
  
  

  
  مثل:

  . نوعةأزهارها مت *كانت الحديقة
  : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة والضمير مبني في محل جر مضاف إليه  أزهار

  : خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة والجملة االسمية في محل نصب خبر لكان.متنوعة
              تهطل.*ظلت األمطار 

  بر لظل: فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هي والجملة الفعلية في محل نصب ختهطل
  
  

  
  مثل :

               ليال. *كان السفر
  : ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة وشبه الجملة في محل نصب خبر لكان.ليال         

     .في المصنع *أمسى العامل
: في حرف جر والمصنع اسم مجرور بفي وعالمة جره الكسرة وشبه الجملة في محل في المصنع

  نصب خبر ألمسى
  
  
  

 أو جملة اسمية أو فعلية ويكون بها رابط (ضمير يعود على اسم كان) -ب

 (جار ومجرورأو ظرف زمان أو مكان)أو شبه جملة -ج

 أنواع خبر كان وأخواتها

يأتى خبــر كان إذا كان 
  مفردا 

 س جملة أو شبه جملة مالي

  جمعا 
 محبوبينليس المهملون 

  مثنى 
  جديدينظل الكتابان 

  مفردا 
 ا ـًـقويأصبح الجيش 



  
  
  بين نوع خبر كان وأخواتها في الجمل اآلتية :  -١س

 ً   ...................................................................(أ) كان العقاد أديبا
  .......................................................(ب) ظلت القطة فوق السطح
  .........................................................(ج) بات القمر نوره منتشر
  .........................................................(د) أمسى الكون يسبح هللا

 ً   ...............................................................(ه) كان الشعب واعيا
  ...............................................(و) أصبحت الشمس حرارتها شديدة

  ...............................................................(ز) بات الكروان يغرد
    ...........................................(ح) أمسى المؤمنون في أمان وسالم

  ضع في المكان الخالي خبراً مناسباً لكان وأخواتها مع التنويع :  -٢س
  ......                                                 ...............(أ) صار الماء .. 
  .                                               ............(ب) بات العامل ....... 
  ......                                            ..........(ج) ليس الغشاش .. 
  مسى العصفور ........ الغصن.                                    (د) أ 
                                      (هـ) كانت الرحمة ........ القلوب. 
  أكمل بالمطلوب بين القوسين:  -٣س 

                              (خبر جملة فعلية).                     .. ..........................(أ) بات الحارس ......
  (خبر مفرد).                                                      ... ..........................(ب) أصبح الجو .....

  (خبر جملة اسمية).                                               ...... ..........................(ج) ظل الجندي ..
  (خبر شبه جملة).                                                .. ...........................(د) أمسى القطار ....

                    (مفعول مطلق).                               ..... ......................(هـ) انتصر الجيش ...
  (اسم أضحى).                                               .. مسرورين..................(ح) أضحى ...... 

  أعرب ما يأتي:  -٤س      
  أصبح التلميذ يفهم.    

   .........................................................أصبح :  -  
   ..........................................................التلميذ :  -
  .   ...........................................................يفهم :  -
   

  
  
  
  
  

  
  

  تدريبات    
 



  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  

  

 معناها 

 أن : للتوكيد  –إن 

 بيه كأن : للتش

 لكن : لالستدراك 

 ليت : للتمنى 

 لعل : للترجى 

  ( التمنــى  )
لشئ الذى يصعب حدوثه .كما يكون ل

  يتمنى الرجل المسن أن يعود إلى الشباب
  كما فى المثال :

  ليت الشباَب يعــود يوما.

  ( الترجي )
  يكون لألمر المتوقـع حدوثه   فنقول :

  ) ـ لعل هللاَ يبسط الرزق( 
  ) . لعــل الدواَء مفيـدٌ ( 

 الحروف الناسخة 

 أن  –إن 

 لكن  –كأن 

 لعل  –ليت 

 إن وأخواتها 

  عملها : 
  وترفع الخبر ويسمى خبرها –تدخل على الجملة اإلسمية فتنصب المبتدأ ويصبح اسمها 

 

تم تحمیل المذكرة من موقع مذكرات جاھزة للطباعة



  
  

  
  إن السماَء  ممطرةٌ 

  ــ إن : حرف ناسخ.
  اسم ( إن ) منصوب وعالمة نصبه الفتحة.ــ السمـاء : 

 ــ ممطرة : خبر إن مرفوع وعالمة رفعه الضمة.
  

  كأن الجنديين أســدان 
  ـ كأن : حرف ناسخ.

  ـ الجنديين  : اسم  كأن منصوب بالياء ألنه مثنى.
  .  ـ أســــــدان  : خبر كأن مرفوع باأللف ألنه مثنى

 
  ليت المسلمين متحدون

  ليت : حرف ناسخ. -
  ـ المسلمين: اسم ليت منصوب بالياء ألنه جمع مذكر سالم. 

  ـ متحــدون : خبر ليت مرفوع بالواو ألنه جمع مذكر سالم. 
  

  لعل المذنبات نادمات
  ـ لعــــــــل : حرف ناسخ.

  ـ المذنبات :اسم لعل منصوب بالكسرة ألنه جمع مؤنث سالم. 
  ع مؤنث سالم. ـ نادمــات  : خبر لعل مرفــوع بالضمة ألنه جم

 

  اتصال الضميــر بـ  (  إن وأخواتها )
  أى ضمير يتصل بـ ( إن وأخواتها ) يكــون اسمهــا ، ويعرب كما يلـى : 

  ــ ضمير متصل مبنى فى محل نصب اسم .............  ( ويكتب اسم الحرف الناسخ ).
  مثال :  إنــه رجــل عــادل. 

  : ويعــرب :  ضمـير متصل مبنى  فى محل نصب اسم إن.  فالضمير فى (إنــه )هـو  ( الهاء )
  مثال :  قدمت لك يد العون ، لكنك مقصـر 

  فالكاف فى ( لكنك ) أيضاً : ضمير متصل مبنى فى محل نصب اسم ( لكن ).
  

  دخــول ( مــا ) على   (  إن وأخواتها )
تبطل عملها فال تنصب المبتدأ وال قد تدخل ( ما ) على إن وأخواتها ، وحينئذ تكفها عن العمل ، أى 

  ترفع الخبر ، ويأتى  ما بعدهـا ( مبتدأ وخبر ) ــ إذا دخلت على جملة اسمية.
  مثال :إنـمـا المؤمنون إخــوة

  إن : حرف ناسخ    والـ ( مـا ) كافـة                                               -
  الواو ألنه جمع مذكر سالم. ــ المؤمنون : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه 

  ــ إخـــــــوة :  خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة. 
  
  

 
 نماذج لإلعراب



  
  
  
  

  اآلتية :  ةأ ) أعرب الجمل
  . نــورٌ  إن العلـمَ 

..........................................................................................  
..........................................................................................  

..........................................................................................  
  

  ب ) أدخل على الجمل اآلتية ( إن ) أو إحدى أخواتها .
  ..........................................................ـ  السيارتان جديدتان ١
  ............................................................ـ الفالحون طيبون  ٢ 
  .  ...........................................................ـ التالميذ مجتهدون  ٣
  

  ة . ج )  احذف  ( إن ) أو إحدى أخواتها من الجمل اآلتية واكتب  الجملة صحيح
  ..........................................................ـ  إن الفتاتين ملتزمتان  ١
  ..........................................................ـ  لعل الكتابين جديدان  ٢
    .........................................................ـ ليت العاملين متقنون . ٣
  
  
  
  
  
  

 تدريبات



  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

أنواع خبر إن 
 وأخواتها 

  

خبر شبه 
 جملة 

  

 خبر جملة 
  

 خبر مفرد 

ما ليس جملة 
  أو شبه جملة

 

  

 جملة فعلية 
  

 جملة إسمية 
  

من ظرف 
المكان أو 
 الزمان 

  

من الجار 
 والمجرور

  أ ) الخبر الجملة االسمية :  
  إن المدرسةَ فصـولُها واسعـة. 

  ـ إن : حرف ناسخ. 
  المدرسة : اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة. ـ 

  ـ فصــــول : مبتدأ مرفوع وعالمه رفعه الضمة 
  ـ ( الهـاء )  ضمير متصل مبنى فى محل جر مضاف إليه. 

  ـ واسعة : خبر المبتدأ ( فصول ) مرفوع وعالمة رفعه الضمة 
 والجملة االسمية ( فصولها واسعة ) فى محل رفـع خــبر ( إن ).   

  ب ) الخبر الجملة الفعلية :   
  ليت العاصفة تهــدأ . 

  ليـــت    : حرف ناسح 
  المة نصبه الفتحة الظاهرة. العاصفة  :  اسم ليت منصوب وع

  تهــــــــدأ :  فعل مضارع ، والفاعل ضمير مستتر  تقديره(هى). 
  والجملة الفعلية ( تـــهـــدأ )  فى محل رفع خــبر ( ليت ).          

 
 



  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  ) الخــبر ( شبه الجمـلة ) : ٣
  *وينقسم إلى نوعين : ( جار ومجرور وظرف    

  والظرف إما ( مكــان  ـ زمــان )   
   - أمثلـــة : 

      تعة فى السفـــر. ــ  علمت أن الم
  ( خبر شبه جملة جار ومجرور ).                 

      ــ  لعل الطائــرة فوق السحـــاب.  
 ـان  ).مكFFFFFFFFFف ( خبFFFFFFFFFر شFFFFFFFFFبه جملFFFFFFFFFة ظFFFFFFFFFر    
قFFد يتقFFدم الخبFFFر شFFبه الجملFFة علFFFى إن  -الح]]ـظ أن :  

   وأخواتها، فنقول

 ا""إن للمتقين مفازً 
 ..اءلما وبـــي الكــل فــلع - 

 بالفتحة منصوب وإن اسم لعل مفازا: و اءـــالم



  
  أ )  أكمل ما يأتى بخبر جملة اسمية : 

    ــ  لعل الطفــل  ....................
    ــ  إن الفجــر ...................

  ــ ليت الشمـس ....................
  

  . ب )  حــول الخـبر المفرد إلى خبر جملـة فعليــة 
  .................................................... ــ  إن اقتصادنا المصرى متوازن

   ...........................................................ــ عرفت أن الحق منتصر .
   ..................................................................ــ ليت العاصفة هادئة

  
  ج ) حول الخبر فى الجمل اآلتية إلى خبر  ( مفــرد ) . 

  ............................................................ ــ إن المسلم يعمل بإخالص
    .......................................................ــ ليت الصحف يزداد نشرهــا . 

  .................................................................ــ كأن السماء تمطــر. 
  

  د)أعرب الجمل التالية:
  إن الميزان رمز العدالة - ١

............................................................................................  
............................................................................................  

...........................................................................................  

...........................................................................................  
  ليت للمذنبين قوال صادقا  -٢

...........................................................................................  
...........................................................................................  

...........................................................................................  
...........................................................................................  
...........................................................................................  

  أكمل كل جملة بما هو مطلوب : -
 .                ( خبر جملة اسمية ).................................* لعل الشارع .........     
  ( خبر مفرد  )             .............................* إن الرياضة   ...............     
  ........               ( خبر شبه جملة ).............................* ليت األشجار   ....     

  ( خبر جملة فعلية ) ....  .............................تر  ............* علمت أن الكمبيو     
  
  
 

 
 تدريبات




